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MUNICÍPIO DE TORRES VEDRAS



Estratégia integrada que promove a economia 
local, a sustentabilidade ambiental e a qualidade 
na alimentação escolar. 

PROGRAMA DE SUSTENTABILIDADE 
NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
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RECONHECIMENTO DE BOA PRÁTICA
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ALINHAMENTO ESTRATÉGICO
Agenda 2030
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PRINCÍPIOS DE SUSTENTABILIDADE



7Programa de Sustentabilidade na Alimentação Escolar 
Torres Vedras | Câmara Municipal 

EIXOS ESTRATÉGICOS



Implementação e desenvolvimento de hortas 
pedagógicas, segundo os princípios da 
Agricultura Biológica.

 - Programa iniciado no ano letivo 2018/2019, a 8 escolas-
piloto, com perspetiva de alargamento a outras escolas. 

 - Conta com o apoio técnico do Município em todas as fases
sendo que o desenvolvimento das hortas é da 
responsabilidade das escolas.

EM QUE CONSISTE ?

PROGRAMA BIO-HORTA 
ESCOLAR
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 Ações de Sensibilização aos alunos e professores: 
 O que é a Agricultura Biológica? Quais os seus princípios? Como se
desenvolve? Qual a sua importância em termos locais, globais e 
humanos?

 Visitas de estudos a quintas biológicas do concelho, com 
realização de atividades práticas nas quintas;

 Conhecimento sobre as técnicas base da produção agrícola, os 
ciclos naturais e a identificação dos vegetais;

 Consumo nas refeições escolares e/ou em contexto familiar 
(comercialização escolar dos produtos.

O QUE PROMOVE ?

PROGRAMA BIO-HORTA 
ESCOLAR
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 O Centro de Educação Ambiental tem uma horta 
biológica. 

 Convidam-se os alunos do concelho a ajudar a 
manter este espaço, aprendendo um pouco dos 
cuidados a ter com as plantas, dando a conhecer 
as vantagens da utilização de hortas domésticas e 
dos processos de compostagem.

CENTRO EDUCAÇÃO AMBIENTAL
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Minimizar deslocação e Redução de embalagens

FORNECEDORES LOCAIS
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Aquisiçã
o de produtos a Pequenos e 

Médio Produtores sedeados no 

Concelho de Torres Vedras 

Cadeias Curtas e Mercados Locais 
Promoção do contacto direto entre o produtor e o 
consumidor e incentivo de práticas culturais menos 
intensivas e ambientalmente sustentáveis 

FORNECEDORES LOCAIS



� Trabalho conjunto com produtores biológicos 
locais iniciado em 2018

� Escala-piloto nos refeitórios municipais e em 
algumas IPSS parceiras – 1300 a 1400 
refeições/dia

� Ementas sazonais

Ementas sazonais 

ALIMENTOS BIOLÓGICOS 
NAS REFEIÇÕES ESCOLARES
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CONSUMO E HÁBITOS 
ALIMENTARES SAUDÁVEI
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As crianças desempenham um papel ativo na 
separação de sobras de alimentos, que são 
monitorizadas e pesadas diariamente, a fim 
de adaptar os planos de ementa e garantir 
uma redução significativa do desperdício de 
alimentos.

Separação e 
Quantificação do 

Desperdício 

após a refeição que 
fica nos prato

HÁBITOS ALIMENTARES SAUDÁVEIS
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Fomentar bons hábitos alimentares e associá-los às questões da saúde.

Projeto que pretende levar pais/ 
Encarregados  de Educação a almoçar 
na escola dos seus filhos/educandos no 
dia do seu aniversário, não só com o 
objetivo de estreitar os laços entre a 
escola e a família, mas criar a 
oportunidade à Família  em conhecer a 
qualidade das refeições escolares 

Distribuição de fruta gratuita e produtos 
hortícolas aos alunos dos JI´s e 1º Ciclo 
fomentando o consumo diário de fruta, a 
qual está acessível a qualquer aluno.

HÁBITOS ALIMENTARES SAUDÁVEIS
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HÁBITOS ALIMENTARES SAUDÁVEIS

 Combater a obesidade infantil com 
abordagem multidimensional englobando 
programas específicos de atividade física , 
tutorias e  capacitação dos alunos e famílias 
para fazer escolhas alimentares corretas do 
ponto de vista nutricional.

ESCOLA ATIVA E ALIMENTAÇÃO 
POSITIVA



• A Rede de Transferências de BioCantinas pertence 
ao programa URBACT, financiado pelo Fundo para o 
Desenvolvimento Europeu

• O programa URBACT tem como o objetivo o 
desenvolvimento sustentável das cidades

Educação – Alimentação – Ambiente – Economia Local  – Governança



arceiros:

élgica (Pays des Condruses) 
Bulgária (Troyan) 
França (Mouans-Sartoux) | Líder de projeto
Grécia (Trikala)
ália (Rosignano Marittimo)

Portugal (Torres Vedras)
Roménia (Vaslui)
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O projeto das BioCantinas surgiu 
devido à Boas Práticas do 

Município de Mouans-Sartoux
(França), que levaram ao 

alcance da alimentação escolar 
100% de origem biológica



MÓDULO #1 
EXPLORAÇÃO 
AGRÍCOLA MUNICIPAL:

Parceria local com uma IPSS 
(APECI) que detém uma 
exploração agrícola 
certificada em agricultura 
biológica,  para a produção 
de alimentos para as refeições 
das escolas rurais.

MÓDULO #2
MICRO-BOAS PRÁTICAS 
NA COZINHA:

Implementação de algumas 
das boas práticas na cozinha 
existentes em Mouans-Sartoux.

MÓDULO #3
OFERTA E PROCURA DE 
PRODUTOS BIO: 

Através da aquisição de 
produtos biológicos para as 
refeições escolares, promover 
a oferta de produtos 
biológicos locais e potenciar o 
consumo pelas famílias.

MÓDULO #4
GOVERNANÇA 
ALIMENTAR:

Criação dum Conselho 
Municipal para a Alimentação 
Sustentável, bem como 
integrar outras redes que 
promovam o desenvolvimento 
territorial para a alimentação.

MÓDULO #6
DIVULGAÇÃO E 
ABERTURA AO 
DIÁLOGO:

Ações de sensibilização nas 
escolas e para a comunidade 
em geral relativas à
alimentação sustentável e 
biológica.

A participação em diversos 
eventos nacionais e 
internacionais permite a 
disseminação do projeto 
BioCantinas.

MÓDULO #7
CONTRATAÇÃO 
PÚBLICA: 

Processo de contratação 
pública que inclui lotes relativos 
a produtos biológicos. 

MÓDULO #8
MICRO-BOAS PRÁTICAS 
EDUCACIONAIS: 

Desenvolvimento de hortas 
pedagógicas assentes nos 
princípios da Agricultura 
Biológica, acompanhadas de 
ações em sala.

Combate ao desperdício 
alimentar com ações de 
sensibilização e separação dos 
restos dos pratos pelos próprios 
alunos.

MÓDULO #5
SOBERANIA 
ALIMENTAR:

Manutenção das áreas 
agrícolas e florestais da região, 
promovendo também áreas 
para hortas comunitárias.

Promover os Circuitos Curtos 
AgroAlimentares para 
promover a soberania 
alimentar na região.
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Due to the lack of organic 
products in the region, and 
also to engage and support 
the local and social 
economy, the partnership 
with APECI will allow the 
increase of local food to the 
school meals of the rural 
councils. 

Possibility to raise knowledge 
through study visits, with the 
inclusion of practical 
activities related to organic 
food production to families 
and schools.

APECI has orchards in 
organic conversion. These 
products can be partly 
canalized to the rural schools 
of the council.

Fernando Barros Leal 
Agriculture School is on the 
hill next to APECI. A 
partnership between the 
school and the institution will 
be promoted: students will 
be able to help on the field 
and learn the organic 
farming techniques.

This partnership can be a 
demonstrator at a national 
level to decision-makers from 
the central and local 
government for the possibility 
of replication of the project 
to other territories.
Non-organic farmers or future 

Promotion of employability 
for the students of APECI to 
local farms and internally at 
APECI facilities, when 
needed.

APECI sells directly their 
products at its facilities. It also 
distributes to specific buyers. 

Note: It’s import to explain why 
APECI production is focused on 
schools of the rural councils: it 
happens because the city 
school meals’ are provided by 
the Municipal kitchens, which 
organic food is purchased 
directly to local organic farmers 
through a public tender.
The school meals’ of the rural 
councils are cooked by a 
network of other private social 
institutions, through a partnership 



Outubro, mês da alimentação 
Escolas recebem ações de sensibilização sobre nutrição e 

desperdício alimentar”
.2019

Os alunos da turma do 3.º ano da Escola Básica do

Varatojo participaram na passada sexta-feira, 4 de

outubro, numa atividade didática sobre nutrição e

alimentação saudável. “Sabichão da Nutrição” foi o jogo

que ensinou as crianças a identificar os alimentos que

devem constar nas refeições que consomem diariamente.

Durante o mês de outubro serão realizadas mais cinco

sessões com este jogo, abrangendo cerca de 100 alunos.

…



No âmbito do “Mês da Alimentação”, 
estão também a ser promovidas oito 
ações de sensibilização sobre desperdício 
alimentar, dirigidas aos alunos do 1.º e 
2.º ano do 1.º ciclo do ensino básico da 
rede pública do Concelho.

Nestas sessões, que decorrem durante o 
mês de outubro, pretende-se alertar as 
crianças para a necessidade de reduzir o 
desperdício alimentar, através da leitura 
de livros infantis interativos da coleção 
Zero Desperdício.

Cerca de 200 alunos vão ser abrangidos 
por estas ações, que pretendem ainda 
transmitir de uma forma simples o 
conceito de economia circular.



“Cozinhar em família” - Dicas para envolver os seus filhos 
em opções culinárias simples, baratas e saudáveis.
25 de outubro de 2019 | sexta | 21h30 

• Orador: Fábio Bernardino

Morador: José Alves





Torres Vedras representada na 5.ª edição da Trienal de 
Arquitectura de Lisboa

A estufa pretende ser 

uma alusão à produção 
hortícola do Concelho 
e acolhe o projeto 

“Fruta Feia”, que visa 

reduzir o desperdício 

alimentar, criando um 

mercado alternativo 

para a fruta e 

hortícolas que os 

produtores não 

conseguem escoar 

devido à aparência.



a promover “+ Saúde” junto da comunidade escolar
30.07.2019



“Atividade física informal voltou a ocupar a Rua”…



Diabetes em movimento 

oordenado pelo Programa Nacional 
ara a Promoção da Atividade Física, 
a Direção-Geral da Saúde, o “Diabetes 
m Movimento” está a ser 

mplementado no Concelho através de 
ma parceria estabelecida entre a 
âmara Municipal de Torres Vedras e a 

Unidade de Saúde Familiar de Santa 
ruz do Agrupamento de Centros de 
úde Oeste Sul.

utros:

CADEMIAS DA MOBILIDADE ; 
ONSULTAS DE ATIVIDADE FÍSICA 



Poderá a Autarquia regular a oferta
alimentar a nível local ? 

Torres Vedras desenvolve uma estratégia alimentar integrada 

que passa , sobretudo,  por “educar a procura” , 

promover os produtos locais , sazonais, de

qualidade e produzidos de forma 

sustentável. 
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Obrigada!
Laura Rodrigues

gavlaurarodrigues@cm-tvedras.pt


